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Milovaní čtenáři!
Vy, kteří časopis Milujte se! pravidelně odebíráte, dostáváte
s tímto číslem jako dárek knížečku Základy křesťanské víry,
sepsanou dnes již zemřelým knězem brněnské diecéze
P. Janem Kabeláčem. Knížka má hned dvojí použití:
1. může být pro vás zajímavou inspirací, jak mluvit o Bohu
s těmi, kteří dar víry zatím ještě nedostali, ale mají zájem
o duchovní hodnoty a „něco“ hledají,
2. nebo ji můžete dát někomu ve vašem okolí.
A nebo můžete začít prvním bodem a pak pokračovat tím
druhým. Podrobnější návod najdete v článku na str. 62. Knihu
posíláme po jednom výtisku na každou zasílací adresu, ale
další si můžete v jakémkoliv množství (třeba
i tisíce výtisků) doobjednat na adrese redakce
časopisu Milujte se! nebo přímo u tiskového
apoštolátu A.M.I.M.S. (www.amims.net či
na webu www.fatym.com – tam je tato kniha
také zdarma on-line ke stažení ve formátu
PDF). Můžete také použít objednávkový
kupon na str. 61–62. Doporučený příspěvek
na tisk knížečky s 64 stranami je jen 5 Kč!
Jde nám o evangelizaci a o co největší šíření
materiálů, které jí mohou nějak pomoci.
Děkuji vám všem, kteří vydávání
časopisu Milujte se! podporujete duchovně
i hmotně, a také vám, kteří ho pomáháte
s velkou vynalézavostí a nasazením šířit.
Pán Bůh zaplať! Za vás za všechny a za vaše rodiny obětuji
každý měsíc mši svatou.

V Kristu P. Pavel Zahradníček

Podpořte Milujte se! – objednejte si jej
Máme velkou radost, že se k vám dostává další číslo časopisu Milujte se!,
který u nás začal vycházet díky iniciativě sester Matky Terezy. Vydávání
dalších čísel se však neobejde bez vaší pomoci. Prosíme vás o modlitby –
za nás, kteří časopis připravujeme, za všechny čtenáře a za ty, kteří časopis šíří dále k těm, kteří by se k němu jinak nedostali a nemohli si jej
objednat. Jsme však raději, můžeme-li zasílat časopis čtenářům přímo
domů, a nikoli jej pouze anonymně distribuovat.
Časopis posíláme všem zájemcům zdarma (je distribuován pouze
v ČR). Náklady na výrobu a distribuci jednoho výtisku, které činí přibližně
20 Kč, jsou hrazeny výhradně z darů čtenářů. Dary na podporu časopisu
Milujte se! můžete posílat na účet 2101330155/2010, specifický symbol
7777 a jako variabilní symbol použijte údaj ze složenky, která je součástí
zásilky. Dary jsou potvrzovány a lze je uplatnit při snížení základu daně.
Časopis Milujte se! můžete objednat sobě nebo svým přátelům
e-mailem na redakce@milujte.se nebo poštou na adrese redakce.
Jen na vás záleží, zda časopis bude i nadále vycházet. Děkujeme za vaši
podporu.
redakce

Jsme velmi šťastné, že časopis Milujte se! šíří pravdu a učení Církve
a že prospěšnost a vzdělávací vliv je vidět ve svědectvích ze života lidí.
Podporujeme a modlíme se za všechny, kteří se podílejí na vzniku tohoto
časopisu.
Sestry Matky Terezy v ČR

www.milujte.se / aktuality / archiv / diskuse / čísla on–line / www.milujte.se / aktuality / archiv / diskuse / čísla on–line

Foto: 2x sindone.org; 2x Freepik, karlyukav; Wikimedia Commons, Ilan Costica (CC BY-SA 3.0) / montáž redakce

Obrazy květin na

Barevný snímek líce Turínského plátna, jak ho dnes vidí pozorovatel, ale se silně zvýrazněným kontrastem (vlevo), černobílý negativní
obraz (vpravo); porovnání ukazuje, že negativem je ve skutečnosti spíš obraz, který pozorovatel vidí na plátně (srov. ilustrační
negativní foto muže: černá kůže, svítící kruhy místo stínů kolem očí…). Mimoto je obraz na plátně stranově obrácený jako v zrcadle,
protože plátno leželo na těle (srov. prostorovou reprodukci těla z Turínského plátna na str. 21). Trojúhelníkové plochy jsou otvory
propálené při požáru v roce 1532 – po požáru byly vyspraveny záplatami, které byly při restaurování plátna v roce 2002 odstraněny.
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Turínském plátně
a profesor Hebrejské
univerzity v Jeruzalémě
Je to pruh starobylého plátna, dlouhý 441 cm a široký
113 centimetrů. Jeho putování je možné vystopovat už
od 6. století – viz infoblok „Putování Turínského plátna dějinami“
na str. 11–12. Poslední více než čtyři staletí je toto plátno
uchováváno v severoitalském Turíně. Díky tomu získalo své
jméno. Kromě záplat, kterými bylo vyspraveno po požáru v roce
1532, jsou na něm pouhým okem vidět jednak krvavé stopy
a jednak nepříliš zřetelná postava muže zepředu i zezadu, který
leží a má na sobě nesporné známky umučení. Zda jde, nebo
nejde o plátno, do kterého bylo při pohřbu zabaleno tělo Ježíše
Krista, nebylo možné celá staletí nijak prokázat ani vyvrátit.
Když bylo plátno ve 14. století vystavováno ve Francii, někteří
biskupové se tomu snažili zabránit, protože ho považovali
za podvrh. Nikdo nevěděl, a tehdy ani nemohl tušit, jaké detaily
plátno skrývá – některé vědní obory, které ve 20. a 21. století
přispěly k jejich odhalení, v té době ještě vůbec neexistovaly!
Z odborného hlediska totiž Turínské plátno představuje
multidisciplinární problém. Je to předmět, jehož zkoumání
zasahuje do působnosti mnoha vědních disciplín: od historie
a dějin umění přes fyziku, biologii, botaniku, kriminologii,
optiku, medicínu, dokonce numizmatiku – a samozřejmě až
k teologii. Každá z těchto vědních disciplín při jeho zkoumání
přináší velmi zajímavé poznatky – některé jsou zcela nové,
staré jen několik let. Dohromady tak postupně skládají celkový
obraz – ještě překvapivější, než jsou jednotlivé detaily.
Kromě celkového pohledu na multidisciplinární zkoumání
Turínského plátna, který poskytují infobloky zařazené do této
série článků, vám však chci nabídnout i historii jednoho
detailního objevu. Profesor Avinoam Danin z Hebrejské
univerzity v Jeruzalémě ho nazval „Příběh květinových obrazů
na Turínském plátně“. Jeho výzkumy jsou o to zajímavější, že
ho nikdo nemůže podezírat z nějaké předpojatosti. Je to Žid
a Turínské plátno ho zaujalo pouze v souvislosti s vědním
oborem, kterému se celý život věnoval.

Snažil jsem se získat souhlas
s použitím několika snímků…
Podílel jsem se na přípravě knihy. Její
součástí byl článek Mons. Františka
Radkovského Turínské plátno jako
multidisciplinární problém (jde o knihu
Dotyky nebe a země. 7 událostí a předmětů
v dějinách křesťanství, které zvou k zamyšlení – letos vychází již druhé vydání v celkovém nákladu 100 000 výtisků a kniha je
dostupná i zdarma on-line na internetu –
viz upoutávka na poslední straně tohoto
čísla časopisu Milujte se!). Sháněl jsem
fotografie a licence k jejich použití. Zvlášť
ta druhá polovina úkolu představuje vždy
velmi náročný problém. Při sazbě knihy
nemůžete „jen tak něco stáhnout z internetu“. Každý použitý obrázek musí mít
dořešena autorská práva. Snažil jsem se
získat kontakt na někoho, kdo by nám je
mohl poskytnout i k několika fotografiím,
které v detailu ukazují stopy květin „otištěných“ na Turínském plátně. Bylo třeba si
o ně napsat do Izraele.

… a dostal jsem se
ke kompletním
výsledkům výzkumu
Profesora Avinoama Danina z Katedry
evoluce, systematiky a ekologie Hebrejské
univerzity v Jeruzalémě se mi již kon58. číslo •
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prof. Avinoam Danin a Turínské plátno

Snímek celého Turínského plátna po záchranných konzervátorských zásazích v roce 2002. Je uchováváno ve speciální schráně
v turínském dómu (viz obr. str. 15), která ho chrání před poškozením. Uvnitř pouzdra, které umožňuje i jeho přemísťování
a vystavování, je ochranná atmosféra vzácných plynů (tj. plátno se z ní ani při vystavování již nevyjímá). Plátno již v roce 1978 velmi
podrobně nafotografoval Vernon Miller – snímky lze prohlížet ve vysokém rozlišení na shroudphotos.com.
taktovat nepodařilo. Zemřel 12. listopadu
2015. Ale Daninovo pracoviště mne odkázalo na jeho rodinu, která spravuje pozůstalost tohoto vědce. A od Baraka Danina
jsem získal víc, než jsem čekal. Poslal mi
nejen souhlas s uveřejněním fotografií, ale
i elektronickou verzi kompletního shrnutí
čtrnáctiletého profesorova bádání, které

v roce 2010 profesor Avinoam Danin
vydal pod názvem Botanika Plátna. Příběh květinových obrazů na Turínském
plátně (Botany of the Shroud. The Story
of Floral Images on the Shroud of Turin –
viz prameny za tímto článkem). Kromě
detailů výzkumu vyobrazení částí rostlin na Turínském plátně se přede mnou

začal rozvíjet působivý příběh špičkového židovského vědce, biologa – příběh,
který se díky jeho specializaci protnul
s příběhem Turínského plátna. Do knihy
Dotyky nebe a země se dostalo jen několik jím publikovaných fotografií a stručné
shrnutí jeho bádání, zde vám ale nabízím
i jeho příběh.

„Našel jsem květinu!“

Foto: Wikimedia Commons, Avinoam Danin (CC BY-SA 3.0)

Avinoam Danin (1939–2015), izraelský botanik a fytogeograf, profesor Katedry evoluce,
systematiky a ekologie Hebrejské univerzity
v Jeruzalémě. Spoluzakladatel Jeruzalémské
školy metodiky mapování vegetace v poušti.
Publikoval 6 knih a 183 článků v angličtině, 5 knih a 248 článků v hebrejštině. K titulům, které mají vztah k botanickému výzkumu
Turínského plátna, patří např. Flowers of Jerusalem (Jeruzalémské květiny), Desert Vegetation
of Israel and Sinai (Pouštní vegetace Izraele
a Sinaje); Analytical Flora of Eretz-Israel (Analytická flóra Země Izrael) a Distribution Atlas
of Plants in the Flora Palaestina Area (Distribuční atlas rostlin v oblasti Flora Palaestina). Předběžné výsledky Daninova výzkumu flóry Turínského plátna byly publikovány v knize Flora of the Shroud of Turin (1999, Flóra Turínského plátna). Souhrnnou
publikací o výzkumu plátna je Daninova Botany of the Shroud: The Story of Floral
Images on the Shroud of Turin (2010, Botanika Plátna: Příběh květinových obrazů
na Turínském plátně), která je také osobní výpovědí špičkového odborníka o jeho
dlouholetém zkoumání.
Zdroj: Danin, A. Botany of the Shroud: The Story of Floral Images on the Shroud of Turin.
Jerusalem: Danin Publishing, 2010.
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Květiny byly vždy to hlavní, co Avinoama Danina zajímalo. Profesor vzpomíná
na své dětství, jak mu rodiče vyprávěli, že
když mu byly dva nebo tři roky a začal
dávat dohromady první souvislé věty,
jedna z úplně prvních byla: „Našel jsem
květinu!“
Když měl třinácté narozeniny,
s jejichž oslavou je pro Židy spojena slavnost bar micva (je to náboženský obřad,
během kterého se ze židovského chlapce
stává nábožensky dospělý muž, který
na sebe přijímá odpovědnost za dodržování micvot – přikázání), dostal
od prarodičů z matčiny strany dárek:
knihu Analytická květena Izraele. Začal
si v ní odškrtávat rostliny, které se mu
podařilo najít a identifikovat. Jako dítě
našel postupně všechny rostliny, které
byly v knize uvedeny. Jako dospělý pak
v poušti Negev a na Sinajském poloostrově objevil a popsal řadu rostlin-

prof. Avinoam Danin a Turínské plátno

Foto: sindone.org

„Když mě Alan a Mary Whangerovi a jejich asistent Philip Dayvault
navštívili v Jeruzalémě, přinesli s sebou materiál, jímž se zabývali během
předchozích deseti let… Ukázali mi jednu z těchto fotografií a okamžitě
jsem zahlédl obrazy květin pocházejících z Jeruzaléma.“
Prof. Avinoam Danin, Katedra evoluce, systematiky a ekologie Hebrejské univerzity v Jeruzalémě

Foto: 2x prof. Avinoam Danin

Foto: Flickr, shixart1985 (CC BY 2.0)

Foto: 2x Alan Whanger

Profesorem Daninem zvýrazněné otisky květiny viditelné na UV snímku Turínského
plátna pořízeném Vernonem Millerem v roce 1978; vpravo pokus o částečné aranžmá
květů rmenu (Anthemis bornmuelleri). Na snímku vlevo dole stopy trnů řešetláku
kustovnicového (Rhamnus lycioides), vpravo pak porovnání vzhledu zlateně věncové
(Chrysanthemum coronarium) s obrazem květiny na plátně (uprostřed snímku)

58. číslo •
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prof. Avinoam Danin a Turínské plátno

Mapování distribuce rostlin v Izraeli na čtvercích 5 x 5 km
umožnilo Daninovi vytvořit databázi, na které je založena
nová fytogeografická mapa. Byla použita i v několika
soudních vyšetřováních.

Foto: Pixabay, Anderele (CC0)

ných druhů, které v žádné knize zatím
popsány nebyly!

movi 100 bodů, protože jsem nemohl dát
žádnou jinou známku žákovi, který zná
flóru naší země lépe než já sám.“
Žák lepší než učitel
Biologii se věnoval i během své vojenStudoval zemědělskou školu En Kerem ské služby v izraelské armádě. Základní
blízko Jeruzaléma (místo známé také jako vojenská služba v Izreali je pro muže tři
Ain Karim má velký význam i pro křes- roky a pro dívky dva roky. Danin sloužil
ťany: podle tradice je to „město v horách“, u jednotky, které ostatní vojáci přezdíkde došlo k setkání Panny Marie se svatou vali „trávní seržanti“ (hebrejsky samal
Alžbětou a kde se narodil svatý Jan Křti- asabim). Kromě organizování kurzů přetel – pozn. redakce). Jeho učitel biologie žití v divoké přírodě s využitím příroduž tehdy řekl: „V kurzu jsem dal Avinoa- ních zdrojů se jeho jednotka věnovala
i „biblické botanice“, tj. identifikaci rostlin,
o kterých se mluví v hebrejsky psaných
biblických textech a v Talmudu.
Schéma ukazující způsob, jakým
se zavinovalo mrtvé tělo do pláten
podle zvyklostí při židovském pohřbu
Čtverce 5 x 5 kilometrů
v Ježíšově době (1. století) – dochované
Po návratu z vojenské služby studoval bioTurínské plátno je na schématu bílé.
logii na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě,
nejprestižnější a druhé nejstarší židovské
Dlouhý pruh plátna dochovaný jako
vysoké škole (byla založena v roce 1918,
tzv. Turínské plátno
otevřena v roce 1925 a členy univerzitní
rady byly v minulosti takové osobnosti
jako Albert Einstein, Sigmund Freud
nebo Martin Buber).
Později se svými spolupracovníky
rozčlenil celé území Izraele na čtverce

Další použitá plátna (nedochovaná)

Kresba: archiv MS!
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5 x 5 kilometrů a přesně tak zdokumentovali výskyt všech rostlin ve všech těchto
čtvercích. Vznikla tak naprosto unikátní mapa Izraele (později zdigitalizovaná), která poskytuje přesnou odpověď
na otázku, kde se která rostlina vyskytuje
a kde ne.
Se jménem profesora Danina je spojeno celkem 40 nově objevených rostlinných druhů a 5 nových poddruhů. Jde o tzv.
endemity, tedy druhy, které se na světě
vyskytují výhradně na nějakém malém
místě – v tomto případě většinou v poušti
Negev na jihu Izraele nebo na Sinaji
(pro srovnání: květena České republiky
zahrnuje 48 endemických druhů rostlin
a 26 subendemitů, které jen nepatrně překračují naše hranice – viz web Akademie
věd ČR https://ziva.avcr.cz/2012-4/rostlinnyendemismus-a-endemity-ceske-kveteny.html).
S osobou profesora Avinoama Danina
je však spojeno také několik vyřešených
kriminálních případů, kde jako soudní
znalec dokázal na základě nálezů rostlin
na místě činu a na doličných předmětech
buď usvědčit zločince, nebo naopak přispět k osvobození nevinných.

„Několik rostlin zobrazených na plátně
je důležitých jako geografické
a kalendářní ukazatele.“
Prof. Avinoam Danin, Katedra evoluce, systematiky
a ekologie Hebrejské univerzity v Jeruzalémě

prof. Avinoam Danin a Turínské plátno
Zájem – a ztráta zájmu…
na spolehlivé potvrzení identifikace zrnek za nejlepšího znalce flory na území IzraPoprvé v souvislosti s výzkumem Turín- pylů z Turínského plátna a také vyob- ele. Vážený židovský profesor do té doby
ského plátna oslovil profesora Danina razení rostlin, které se týmu zkoumají- o Turínském plátně, jeho historii a zkouAmeričan Paul Maloney v 80. letech címu plátno podařilo na jeho zvětšených mání nikdy neslyšel. Když četl první
minulého století. Hledal specialistu fotografiích objevit. Danina považoval
Foto: Flickr, wuestenigel (CC BY 2.0)
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Rekonstrukce pravděpodobné cesty, kudy se plátno během staletí pohybovalo, než
bylo v roce 1578 přeneseno do Turína (nahoře katedrála, ve které je dnes uchováváno)

Foto: Wikimedia Commons, carulmare (CC BY 2.0)

Hrob, lněná plátna a rouška
V Janově evangeliu čteme: „Petr a ten
druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba
dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se
a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř
nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel
do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna,
ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném
místě.“ (Jan 20,3–7 – srov. schéma, jakým
způsobem byli pohřbíváni zemřelí zabalení
do plátna, str. 10.) To je poslední zmínka
o plátně, do kterého byl Ježíš při pohřbu
zabalen, kterou nacházíme v evangeliích.
Co se dělo s plátnem následujících pět století, nevíme.

Zobrazování Ježíše Krista se během staletí měnilo. Antickým obrazům až do 4. století
vévodí bezvousý Kristus, jako na mozaice v bazilice San Lorenzo Maggiore v Miláně.
Avšak od 6. století – tedy od doby objevení obrazu Kristovy tváře v Edesse (!) – se
začíná šířit Kristova podoba, jejíž rysy až velmi popisně v mnoha detailech (nejen vousy,
ale i tvar oteklých úst, nosu…) odpovídají tomu, co pozorujeme na Turínském plátně
(viz dole: nejstarší známá ikona Krista Spasitele z kláštera sv. Kateřiny na Sinaji)

Trasa putování plátna
od 6. století
Historikové dnes dokáží stopovat putování
Turínského plátna až od 6. století. A to, co
odkryli, ukazuje zajímavé souvislosti. Když
se toto plátno objevilo v 6. století v Edesse
(dnešní Urfa v Turecku) a začalo se vystavovat, ovlivnilo celou ikonografii a zobrazování Krista. Do té doby byl Kristus
zobrazován jako bezvousý mladý muž. To
je vidět například na mozaikách v Ravenně.

Tvář, která zcela změnila
způsob zobrazování
Ježíše Krista
Od nálezu plátna v Edesse, tedy od 6. století, se začíná Ježíš Kristus zobrazovat
s vousem, s dlouhými vlasy, s oteklou
tváří a vyšpuleným spodním rtem, právě
tak, jak je to na Turínském plátně!
Můžeme to pozorovat na mnoha ikonách, počínaje 6. stoletím až do hlubokého středověku.

|
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prof. Avinoam Danin a Turínské plátno
dopis s žádostí o pomoc při výzkumu, dopisů, ale zájem o spolupráci postupně
Zkoumání stáří plátna pomocí
musel si najít v anglicko-hebrejském slov- vychladl. Rok 1988 totiž totiž na čas při- izotopu uhlíku 14C v roce 1988
níku slovíčko shroud, kterým je v ang- nesl velké pochybnosti o pravosti plátna. Když totiž v roce 1988 vědci určili stáří
ličtině plátno označováno – znamená Bylo to v důsledku nesprávně provedené plátna pomocí izotopu uhlíku 14C, kon„pohřební rubáš“. Vyměnili si několik analýzy stáří plátna pomocí izotopu 14C.
statovali, že pochází ze středověku. Jak je

ještě delší. Protože je na Turínském plátně
vidět jedna noha pokrčená, vyvozovali
z toho, že byla podnožka dána šikmo. Tak
je to dodnes na křížích pravoslavné církve.
To jsou velice zajímavé detaily.

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons, Secondo Pia

V majetku templářů
V roce 1204, během 4. křížové výpravy,
byl Cařihrad křižáky dobyt a vyloupen.
Bylo odneseno mnoho cenností, mezi
nimi i toto plátno. Delší dobu se o něm
nevědělo. Historička Barbara Fraelová
nedávno narazila na dokument, v němž
mladý Francouz Arnaut Sabbatier v roce
1287 líčí templářskou iniciaci. Rytíři jej
odvedli na tajné místo. „Tam mi ukázali dlouhé plátno, na němž byla otišMalba vytvořená někdy po roce 944:
těna postava člověka. Řekli mi, abych se
edesský král Abgar přijímá od apoštola
Tadeáše obraz „nenamalovaný lidskou
plátnu poklonil a třikrát políbil nohu této
rukou“ – plátno bylo zřejmě ve starověku
postavy,“ uvádí dokument.
a části středověku uchováváno složené,
Právě uctívání jakési „vousaté tváře“
takže byla vidět pouze část s tváří
bylo jedním z hlavních bodů obžaloby proti templářskému řádu, který byl
Plátno bylo pravděpodobně složeno na počátku 14. století rozprášen. Razie
tak, že z něj byl vidět jen obraz tváře. začaly v pátek 13. října 1307. Rytíři se
Relikvie v Edesse byla tedy známa spíš nepostavili na odpor a bylo tak zatčeno
jako obraz Kristovy tváře (tzv. Mandy- na 5000 rytířů včetně velmistra. Procesy
lion z Edessy) než jako pohřební plátno. trvaly sedm let. Velmistr Jacques de Molay,
O obrazu se tvrdilo, že nebyl udělán lid- preceptor Geoffroy de Charnay a dva
skou rukou.

Po příchodu muslimů do Edessy se
plátno dostává do nebezpečí. Bylo dopraveno do Cařihradu (dnešního Istanbulu)
a slavně přivítáno. Od té doby bylo vystavováno v Cařihradu, což dosvědčují velmi
často mnozí poutníci. A právě v době, kdy
se objevilo v Edesse a potom v Cařihradu,
se rozšířila jeho známost po celém křesťanském světě a ovlivnila ikonografické
zobrazování Krista.
Souvisí s ním zřejmě i to, že pravoslavná
církev používá kříž se třetím, šikmým
břevnem dole. Symbolizuje podnožku
(horní břevno symbolizuje tabulku s nápisem „Ježíš Nazaretský, král židovský“, který
dal zhotovit Pilát – pozn. red.), jež byla
dávána ukřižovaným, aby se o ni mohli
vzepřít, a tím bylo jejich umírání a utrpení
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Proces s templáři (celým názvem se řád
nazýval Chudí rytíři Krista a Šalomounova
chrámu), knižní iluminace ze 14. století

Foto: Europeana Collections

Z Edessy do Cařihradu

Negativ prvního fotografického snímku
muže z plátna vyvolal senzaci. Pořídil ho
22. května 1898 Secondo Pia.
další představení řádu ale v samém závěru
odvolali veškerá přiznání a byli ještě týž
den večer, 19. března 1314, upáleni v centru Paříže. Je velmi pravděpodobné, že
členové templářského řádu neuctívali
žádnou modlu, ale relikvii připomínající
Kristovo utrpení – dnešní Turínské plátno.

Znovuobjevení ve Francii
Plátno se veřejně objevuje ve Francii
o 40 let později v roce 1353 ve městě Lirey
(diecéze Troyes). Od té doby jsou osudy
plátna známy nepřetržitě až do dneška.
Jeho vlastníkem byl tehdy významný generál Geoffroi de Charny. Jak jméno napovídá, je značně pravděpodobné, že byl
příbuzným upáleného Geoffroye de Charnay, preceptora templářského řádu. Nechal
stavět kostel, kde bylo plátno uloženo.
Umírá v bitvě a vdova se rozhodla, pravděpodobně z finančních důvodů, v roce 1357
plátno vystavit. Místní biskupové proti
tomu protestovali, protože byli přesvědčeni, že plátno není pravé.

Požár v Chambéry
V roce 1453 bylo plátno přenecháno Ludvíku Savojskému, tedy savojské rodině
a té patřilo až donedávna. Ti je uložili nejprve v zámecké kapli v Chambéry, kde

to možné? Princip určování stáří pomocí rony v jádře), resp. 13C (se šesti protony
radiokarbonové metody spočívá v tom, že a sedmi neutrony) a radioaktivním izotov atmosféře je vlivem kosmického záření pem 14C (se šesti protony a osmi neutrony).
stálý poměr mezi stabilními izotopy V živých rostlinách, které fotosyntézou
uhlíku 12C (se šesti protony a šesti neut- přijímají všechen uhlík z atmosféry, je
množství uhlíku 12C, 13C a radioaktivního
uhlíku 14C stejné jako v atmosféře. Vlivem
potravinového řetězce platí totéž i o zvířatech a lidech (lidé a zvířata přijímají
bylo v roce 1532 poškozeno požárem.
uhlík v potravě). Ve chvíli, kdy se strom
Z doby po požáru pocházejí trojúhelskácí, len se vytrhne, zvíře se zabije, čloníkové záplaty a další materiál, kterým
věk zemře, už se nedodává další radioakbylo plátno vyspraveno.
tivní uhlík 14C a ten, který v rostlině nebo
živočichovi je, se naopak pomalu rozpadá
Turín, který dal plátnu jméno
a přeměňuje na dusík, takže celkové množV roce 1578 bylo plátno přeneseno
ství uhlíku 14C se zmenšuje. Víme, že radido Turína (italsky Torino), kde se uchooaktivní uhlík 14C má poločas rozpadu asi
vává dodnes a je známé jako Turínské
5730 let, takže po této době je ho v daném
plátno.
materiálu již jen polovina z původního
Plátno málem shořelo i v nedávné
množství (pokud ovšem nepřijímá další
době při požáru v noci z 11. na 12. dubna
„čerstvý“ uhlík ze svého okolí – a zde je
1997. Aby plátno zachránili, museli
už první problém týkající se Turínského
hasiči rozbít neprůstřelnou skleněnou
plátna: plátno bylo nasvěcováno celá staskříň, ve které bylo uchováváno. S nasaletí voskovými svícemi, bylo vystaveno
zením vlastního života se jim ho podapožáru, absorbovalo saze – pozn. red.).
řilo zachránit v posledním okamžiku.
Díky tomu, že známe poločas rozpadu,
jsme schopni odhadnout stáří organicPodle: Radkovský, František: „Turínské
kých materiálů, respektive dobu, kdy přeplátno jako multidisciplinární problém“
staly žít – tj. přijímat uhlík.
in Marek Dunda, Pavel Zahradníček
(ed.): „Dotyky nebe a země. 7 událostí
Metodologický problém
a předmětů v dějinách křesťanství, které
při odběru vzorků z plátna
zvou k zamyšlení.“ 2. vyd., A.M.I.M.S.:
K zjišťování množství uhlíku se začala
Vranov nad Dyjí, 2021.
využívat spektrální analýza, která je

Foto: archiv Mons. F. Radkovského

prof. Avinoam Danin a Turínské plátno

Max Frei sbírá z Turínského plátna vzorky
pylových zrn (1978) a z nich dokládal
původ plátna a trasu, kudy putovalo
poměrně nenáročná na spotřebu zkoumaného materiálu, a proto bylo možné
přistoupit i ke zkoumání Turínského
plátna. Zkouška v roce 1988 byla bezesporu provedena odborně, problém však
nastal metodologický. Chceme-li zjistit
stáří materiálu, který je poměrně velký
a rozměrný a prošel tak pohnutou historií, nestačí si vzít kousíček z jednoho
místa, ale bylo potřeba udělat náhodný
výběr z celé plochy. Tím se nemyslí stříhat
díry do plátna, ale odebírat vlákna z různých míst na něm. A tato zásada byla
Foto: Unsplash, DDP (CC0)

Foto: 2x archiv Mons. F. Radkovského

V dubnu 1997 Turínské plátno znovu
ohrozil požár. Dole: Hasiči v posledním
okamžiku rozbíjejí neprůstřelné sklo
a zachraňují Turínské plátno. Vpravo:
Hasiči vynášejí plátno z hořící turínské
katedrály
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„Poprvé jsem se s plátnem setkal v roce 1998
během kongresu na počest 100 let jeho vědeckého
výzkumu… Moje hypotéza, že na fotografii
plátna mohu vidět obraz Zygophyllum dumosum,
nyní uspokojila hlavního kritika mého výzkumu –
mě samotného.“

Zygophyllum
dumosum: Nový list
s dvojicí výhonků,
vpravo listy z předchozího
roku, horní s jizvou
po odpadlých výhoncích

Prof. Avinoam Danin, Katedra evoluce, systematiky
a ekologie Hebrejské univerzity v Jeruzalémě

|
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Foto: archiv Mons. F. Radkovského

Exkurz: Turínské plátno
a konzervátorské technologie
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V roce 2002 byl proveden zásah, který má
zabránit tomu, aby se plátno úplně zničilo. Po požáru v roce 1532 nechaly totiž
řeholnice při opravě na vypálených dírách
prach a popel a jen je přešily záplatami
a plátno vyztužily tzv. holandskou podložkou. Odborníci tvrdili, že když mezi plátnem a přišitou podložkou popel zůstane,
zanese časem celé plátno a obraz, který
je velmi slabý, se nenávratně ztratí. Proto
byla odstraněna podložka a nahrazena
novou, byly odstraněny záplaty a odsáty
všechny zbytky spálené látky. Při této příležitosti byl zdokumentován i rub plátna.
Nese stopy krve, ale obraz na rubu viditelný není.
Turínské plátno je dnes uchováváno
v nové kapli v levé části turínské katedrály.
Je rozvinuté a uložené v atmosféře argonu
(inertní plyn, zabraňující oxidaci plátna,
která způsobuje jeho postupné žloutnutí

Foto: archiv MS! (zprac. dle prof. Avinoama Danina

starý list

podceněna. Právě na tuto metodologic- asi po 1300 letech, je to také jeden z dalších
kou chybu, která pak vedla k nesprávným způsobů přibližného datování Turínského
závěrům v následujících letech, poukazo- plátna, který není závislý na radiokarbovali další odborníci.
nové metodě – pozn. red.). V samotném
plátně už stopy vanilinu nalezeny nebyly,
Vanilin jako nezávislý
proto tedy musí být plátno s obrazem
důkaz stáří plátna
muže mnohem starší než vzorek zkouV roce 2004 zveřejnil Raymond Rogers maný radiokarbonovou metodou.
nový list s výhony
výsledky chemického výzkumu vzorků
Turínského plátna, které byly v roce 1988
Mořená barviva, fluorescence,
Profesor Danin určil vyobrazení rostliny
odebrány pro radiouhlíkové datování.
plošná hmotnost…
Zygophyllum dumosum na Turínském
Všechny údaje ukazují na skutečnost, že Vzorek použitý pro určení stáří v roce
plátně v oblasti hrudníku Ukřižovaného
tyto vzorky byly odebrány z pozdější 1988 navíc obsahuje mořená bar(tj. „mladší“) látky, kterou bylo plátno viva, která se používala až od 16. století
na okraji vyspraveno – byla připev- (16. století je právě dobou, kdy bylo plátno
něna k původnímu materiálu. V místech po požáru Chambéry v roce 1532 vyspra- hmotnost než většina plátna. Všechny
odběru těchto vzorků je totiž přítomen vováno). Rozdíl mezi plátnem a záplatou tyto poznatky jednoznačně potvrdily, že
vanilin – látka vznikající rozpadem lig- odhalil také test ultrafialové fluorescence. k analýze pomocí izotopu uhlíku 14C byl
ninu, která po čase z tkaniny mizí (zmizí Vzorky mají také odlišnou, vyšší plošnou v roce 1988 použit vzorek obsahující ale-

Odsátí prachu a popela zpod záplat v roce 2002. Odborníci pečující o Turínské plátno
byli přesvědčeni, že pokud nebude plátno zbaveno zbytků spálené látky a popela,
jímž bylo kontaminováno po požáru v roce 1532, zanese popel časem celé plátno
a jemný obraz přestane být viditelný.

Foto: prof. Avinoam Danin

prof. Avinoam Danin a Turínské plátno

„Plátno pochází z oblasti
mezi Jeruzalémem
a Hebronem; pouze
v této lokalitě mohli lidé
přinést čerstvé rostliny
těchto druhů z pole
a dát je na tělo mrtvého
muže. Tyto rostliny
ukazují na období roku
březen až duben.“

Jeruzalém
Hebron

•
•

Foto: prof. Avinoam Danin

Prof. Avinoam Danin
Distribuční mapa tří geografických indikátorů
z Daninovy databáze: • Gundelia tournefortii,
o Zyghophyllum dumosum, o Cistus creticus

Foto: Flickr, Zachi Evenor (CC BY 2.0)

spoň zčásti materiál, kterým bylo plátno
později vyspravováno. Časopis National
Geografic napsal: „Více důkazů odporuje
uhlíkovému datování…“ Zdroj: National
Geografic 2004 (zdroj: news.nationalgeogra-

phic.com/news/2004/04/0409_040409_TVJe- izotopu uhlíku 14C a datující plátno do let
susshroud_2.html).
1260 až 1390, je z důvodu metodologicky
Po tom, co bylo několika na sobě nezá- nesprávného výběru vzorků chybná, začal
vislými způsoby přesvědčivě doloženo, že být o výzkumy Turínského plátna opět
analýza provedená v roce 1988 pomocí velký zájem.

Podle: Radkovský, František: „Turínské
plátno jako multidisciplinární problém“
in Marek Dunda, Pavel Zahradníček
(ed.): „Dotyky nebe a země. 7 událostí
a předmětů v dějinách křesťanství, které
zvou k zamyšlení.“ 2. vyd., A.M.I.M.S.:
Vranov nad Dyjí, 2021.

Způsob uchovávání plátna v turínské katedrále v době, kdy je vystavováno (nahoře), a po většinu času, kdy vystavováno
není (dole) – stále zůstává v pancéřovém
pouzdře s inertním plynem

Foto: Flickr, Giancarlo - Foto 4U (CC BY 2.0)

a snižuje viditelnost obrazu těla). Ze stejného důvodu je plátno chráněno před
světlem a uchováváno v konstantních klimatických podmínkách. Teplotu, vlhkost
a tlak monitoruje počítač. Pouzdro s plátnem je chráněno pancéřovým obalem.

Foto: Flickr, acor-cannes (CC BY-SA 2.0)

Pouzdro s Turínským plátnem v pancéřovém obalu naplněném inertním plynem

prof. Avinoam Danin a Turínské plátno

V blízkosti anatomického pravého ramene muže na plátně
je květenství Gundelia tournefortii s jeho typickými jemně
ostnatými dlouhými listy… Byly pozorovány na fotografiích z let
1898, 1931 a 1978. Viděl jsem je také na samotném plátně během
speciální expozice, které jsem se zúčastnil v březnu 2000.“
Prof. Avinoam Danin, Katedra evoluce, systematiky
a ekologie Hebrejské univerzity v Jeruzalémě

Foto: 7x Wikimedia Commons; colorfullnature.com; Flickr, MizGingerSnaps; Flickr, krembo1, sindone.org

Květy z okolí Jeruzaléma
protne: březen a duben. Ježíš Kristus byl
Zajímavé také je, že v té době se profesor ukřižován právě tehdy, když Židé slavili
Danin, na žádost dr. Alana a Mary Whan- Velikonoce; srov. např. citát z Markova
gerových, již několik let věnoval iden- evangelia: „Bylo dva dny
tifikaci a výzkumu obrazů květin, které před velikonocemi, svátve stále větší míře nacházel na vysoce kem nekvašených chlebů.
kvalitních fotografiích Turínského plátna.
Detaily a souvislosti, které postupně
objevoval, upoutaly jeho pozornost ještě
v době, když bylo plátno v důsledku
nesprávně provedené analýzy pomocí
izotopu uhlíku 14C považováno mnoha
badateli za středověký podvrh. Výzkumu
se věnoval od roku 1995 a stále jasněji
docházel k až neuvěřitelnému závěru:
na plátně je možné identifikovat stovky
obrazů rostlin – a kombinaci čerstvých
kvetoucích rostlin, jejichž obrazy jednoznačně rozeznal na plátně, nebylo možné
získat nikde jinde než na velmi malém
pásu území od Jeruzaléma po Hebron
(místo asi 30 km na jih od Jeruzaléma, kde
je podle staré židovské tradice pohřben
Abrahám a další osobnosti z počátku
dějin izraelského národa). Nikde jinde
na světě to nebylo možné! A dokonce ani
nikde jinde na území Izraele než v tomto
asi 30 kilometrů dlouhém pásu. Profesor
Danin, jako ten, kdo předtím prozkoumal
a zmapoval výskyt veškeré flory na území
Izraele, a to ve čtvercích 5 x 5 km, mohl
tento závěr vyslovit s naprostou jistotou.
Květy nasbírané
o Velikonocích!
Květiny, které na Turínském plátně identifikoval, kvetou často poměrně dlouho,
některé až pět měsíců v roce. Když ale profesor Danin vytvořil průnik doby, po kterou kvetou, mohl daleko přesněji určit,
kdy musely být nasbírány: všechny současně, tak aby kvetly, bylo možné opatřit v okolí Jeruzaléma výhradně v březnu
a dubnu (viz tabulka na str. 17). V únoru
ještě řada z nich nekvete, v květnu jsou
již některé odkvetlé. Zbývá jen poměrně
krátký časový úsek, ve kterém se doba
kvetení všech identifikovaných druhů
16
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Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by se
Ježíše lstí zmocnili a zabili ho.“ (Mk 14,1)
A židovské Velikonoce jsou podobně

3

1
4a

4b
5

2

Na plátně viditelné části rostliny
gundelie Tournefortova (Gundelia
tournefortii) v oblasti ramene postavy:
1 – živý exemplář gundelie; 2 –
na snímku plátna; 3 – na negativu;
4a – v detailu; 4b – s doplněným
zákresem tvaru rostliny; 5 – srovnání
obrazu na plátně s živou rostlinou

Foto: 5x prof. Avinoam Danin
Foto G. tournefortii: Wikimedia Commons, Gideon Pisanty (CC BY 3.0)

červen

květen

duben

březen

únor

leden

Období kvetení
druhů identifikovaných
na Turínském plátně
prof. Daninem

prosinec

VELIKONOCE

Anemone coronaria
(sasanka věncová)
Anthemis bornmuelleri
(rmen Bornmuellerův)
Capparis aegyptia
(kapara egyptská)
Chrysanthemum coron.
(zlateň věncová)
Cistus creticus
(cist krétský)

Tabulka dokládá, že
rostliny, jejichž květy byly
identifikovány na Turínském
plátně, kvetou všechny
skutečně v době Velikonoc
(březen–duben)

Gundelia tournefortii
(gundelie Tournefortova)
Ridolfia segetum
(„nepravý fenykl“)
Scabiosa prolifera
(hlaváč)
Zygophyllum dumosum
(kaciba)

58. číslo •
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prof. Avinoam Danin a Turínské plátno
jako křesťanské Velikonoce pohyblivým
svátkem, který připadá buď na březen,
nebo na duben!

věřuje z metodologického hlediska celý
postup při provádění výzkumů, se sám
ptal: Nemůže jít o nějakou souhru vzácných okolností, vady fotografií, artefakty,
Překvapivé závěry
které vznikly až na fotografických desZávěry, ke kterým došel, byly i pro něj kách a filmech a které jen náhodou přisamotného velmi překvapivé. Jako vědec, pomínají květiny? Aby vyloučil jakoukoliv
který kritickým způsobem zkoumá a pro- pochybnost, prohlédl různé sady fotogra-

TURÍNSKÉ PLÁTNO JAKO MULTIDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉM

Exkurz: Turínské plátno
a paleografie
Na plátně byly objeveny nápisy, které se podařilo rozluštit. Jde o směsici latiny, hebrejštiny a řečtiny a vědci se přiklánějí k možnosti, že tyto nápisy vytvořili úředníci,
kteří pečetili Ježíšův hrob. Nejčitelnější je
nápis „INNECE“, což je asi zkratka nebo
část výrazu „IN NECEM IBIS“ (trest
smrti).

Foto: Marion / Courage

V roce 2009 potvrdil T. Castex některé
nápisy, které objevili již A. Marion
a A. L. Courageová z Optického institutu
v Orsay v roce 1997 na Enrieho snímcích.
Badatelé v roce 1977 použili analýzu
několika odlišně zpracovaných obrazů
obličeje, kdežto Castex zpracovával
současnými digitálními postupy
jednu fotografii. Nápis NAZARENU
(„Nazaretský“) objevil v roce 1978 Pietro
Ugolotti a INNECE v roce 1980 prof. Aldo
Marastoni, specialista na paleografii
a papyrologii z Katolické univerzity
v Miláně.

Foto: Marion / Courage

Nápis INNECE obtažený (obrázek 1) a jeho podoba na Turínském plátně
po zvýrazňujících úpravách na snímku (obrázek 2), jak ho představili A. Marion
a A. L. Courageová v roce 1997. Nápis INNECE na Turínském plátně po digitálních
úpravách snímku T. Castexem v roce 2009 (obrázek 3).

Foto: T. Castex

1

2

fií, od těch které které pořídil Giuseppe
Enrie v roce 1931 až po ultrafialové fotografie, které v roce 1978 vytvořil Vernon
Miller (z výzkumného týmu STURP –
The Shroud of Turin Research Project).
A k jakému došel závěru? Píše: „Po prozkoumání UV fotografií Vernona Millera,
které mají vynikající kvalitu, jsem dospěl
k závěru, že tyto UV fotografie nejen
potvrdily všechny mé předchozí nálezy
na Enrieho fotografiích, ale dokonce jsem
našel další obrázky květin. Toto zjištění
dokazuje, že tyto rostlinné a květinové
obrazy skutečně existují a nejedná se
o artefakty v materiálu způsobené speciálními orthochromatickými skleněnými
deskami, které použil Enrie v roce 1931.“
Mimo to měl v letech 1998 a 2000
možnost vidět plátno na vlastní oči –
a přesvědčit se, že obrazce se na něm skutečně nacházejí.

Rákosová hůl, trny a ručně
vyrobený provaz
Profesor Danin na snímcích Turínského
plátna objevil také obraz rákosu (Arundo
donax nebo Phragmites australis), trnů
pocházejících ze dvou druhů stromů
a části lana, které bylo vyrobené způsobem, který se používal ve starověku –
Danin to mohl potvrdit i díky tomu, že
se této tradiční výrobě provazů z rostlin v minulosti experimentálně věnoval.
Trny souvisejí s trnovou korunou. Danin
vyslovil domněnku, že provaz byl použit
k připoutání muže ke kříži (ještě před přibitím – pozn. redakce). K tomu, proč byl
k mrtvému muži položen rákos, se Danin
nijak nevyjadřuje. Ani my to s jistotou
nevíme. Víme jen, že v souvislosti s Ježíšovým umučením zmiňují evangelia rákosovou hůl dvakrát. Jednou při tom, když
se Ježíšovi po Pilátově rozsudku posmívali vojáci: „… upletli korunu z trní, vsadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali
rákosovou hůl, klekali před ním a posmívali se mu: ‚Buď zdráv, židovský králi!‘ “
(Mt 27,29), a podruhé, když Ježíš visel
na kříži a jeden z vojáků mu dával napít:
„Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu,
naplnil ji octem, nastrčil ji na rákosovou
hůl a chtěl mu dát pít.“ (Mt 27,48)

Foto: T. Castex

Proč?

3
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Naskýtá se otázka, proč tyto předměty byly
zabaleny společně s mužem do plátna?
A proč bylo zároveň s ním vloženo
do plátna tolik květin? Odpověď na tuto
otázku již samozřejmě není v kompetenci biologa. Ale prof. Danin dává zajímavou odpověď, jako ten, kdo zná velmi

Foto: archiv prof. Avinoama Danina

Foto: Pexels, Pixabay (CC0)

V roce 2000 měl prof. Avinoam Danin (na snímku s knihou) příležitost vidět originál
plátna v Turíně a stát v jeho blízkosti dvě hodiny. Ve své knize na to vzpomíná: „Byl jsem
požádán, abych přečetl 53. kapitolu Izaiáše nahlas v hebrejštině. Myslel jsem na to, že
pokud se skutečně jedná o pohřební rubáš Ježíše z Nazareta, je to poprvé za téměř
2000 let, kdy zaznívá v blízkosti plátna hebrejština.“ (Izaiáš 53 líčí utrpení Mesiáše.)
dobře prostředí židovské kultury, ve kte- lého. Pokud by na rostlinách byla krev
rém se jako žid pohyboval po většinu zemřelého, byly by umístěny na jeho tělo
svého života: „Společným jmenovatelem nebo do jeho blízkosti v plátně.“
pro všechny rostliny může být slovo krev.
Pokud byl muž zahalený Turínským plátPoznatky biologa – nic víc!
nem pohřben jako při židovském pohřbu, Když shrnuje výsledky svého bádání, píše:
měla by s ním být pohřbena krev zemře- • Pozorování obrazů rostlin na stejných

„Čekal jsem, že uvidím tahy štětcem – prostě
věc vyrobenou lidskou rukou – a půjdu
pryč. Ale sledoval jsem vědu přes třicet let.
A když eliminujete ostatní možnosti, tak ta
jedna zbývající – a nezáleží na tom, jak je
nepravděpodobná – musí být pravdivá.“
Barrie Schwortz, pořizoval fotodokumentaci
plátna pro vědecký tým „STURP“

místech na fotografiích vyrobených
různými fotografickými technikami
a na materiálu samotného plátna
dokazuje, že jsou skutečné a nikoli
artefakty vytvořené jednou či druhou
fotografickou metodou.
• Oblast, kde bylo možné shromáždit
čtyři indikátorové rostliny v čerstvém
stavu a umístit je tak na plátno poblíž
lidského těla, je oblast od Jeruzaléma
po Hebron.
• Březen-duben je obdobím roku, kdy
rozkvétá celá soustava rostlin identifikovaných na plátně.
Závěry profesora Danina jsou velmi zajímavé a mají zvláštní váhu. Nejen proto,
že k nim došel přední izraelský odborník na výskyt a rozšíření rostlin na území
někdejší Palestiny, ale také proto, že jde
o badatele, který nemůže být podezříván
z jakékoliv náboženské zaujatosti. Podle
národnosti je Žid – ale jak sám dosvědčuje, dokonce ani k židovskému náboženství nemá vztah – tak jako k žádnému
jinénu náboženství. Na konferenci v americkém Ohiu v roce 2008 sám řekl: „Jsem
Žid a nejsem hlubokým vyznavačem žádného náboženství…“
Připravil Ondřej Prokop Vaněček
Použité a citované zdroje:
Danin, Avinoam. Botany of the Shroud.
The Story of Floral Images on the Shroud
of Turin. Jerusalem, 2010 (link ke stažení
knihy ve formátu PDF: https://flora.org.
il/wp-content/themes/flora/includes/
dl.php?id=2451921&type=book)
Radkovský, František. Turínské plátno jako
multidisciplinární problém. In: Marek Dunda,
Pavel Zahradníček (ed.): Dotyky nebe a země.
7 událostí a předmětů v dějinách křesťanství,
které zvou k zamyšlení. 2. vyd., A.M.I.M.S.:
Vranov nad Dyjí, 2021.
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Foto: Flickr, acor-cannes (CC BY-SA 2.0)

Kdo je muž v plátně?
trnová
koruna
Když vezmeme v úvahu
naprostou detailní shodu
toho, co lze vyčíst z plátna
a popisu ukřižování Ježíše
Krista, jak je zachyceno
ve všech čtyřech evangeliích,
můžeme se pokusit spočítat
pravděpodobnost, že muž
zabalený v plátně byl právě
Ježíš Kristus.

Některé znaky
mučení, které nese
postava na plátně,
jsou velmi vzácné
až jedinečné –
v historii
doložitelné jen
u osoby
Ježíše Krista.
20
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Foto: 8x archiv MS!

rána po hřebu v zápěstí

dráhy stékání
krve
(viz. str. 26)
dochovaný hřeb (zaražený
v kosti popraveného) užitý
v 1. století při křižování

h

rány po hřebec
v nohou

Foto: 8x archiv MS!

V úvahu byly vzaty hlavní společné vlastnosti Ježíše a „muže z Turínského plátna“:
1. zabalení mrtvého těla do pohřebního
plátna (neobvyklé pro ukřižované,
kteří se běžně házeli do společných
hrobů nebo byli necháni na kříži);
2. zranění na hlavě od trnové koruny
(jedná se o jedinečný případ v historii);
3. nesení klády – horizontální části
kříže na ramenou (známý způsob, ale
ne moc používaný);
4. ukřižování hřeby (častý způsob v případě ukřižování menšího množství

bičování

Turínské plátno a teorie pravděpodobnosti

TURÍNSKÉ PLÁTNO JAKO MULTIDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉM

Sochařská rekonstrukce těla z Turínského
plátna od Luigiho Mattea v trvalé expozici
v Jeruzalémě, vytvořená podle 3D
modelace obrazu muže z plátna (obraz
na Turínském plátně totiž obsahuje
prostorovou informaci)
odsouzených, v opačném případě se
používaly provazy);
5. rána v boku po smrti (jedinečný případ; aby se urychlila smrt, obvykle
se používalo tzv. crurifragium, tedy
přeražení nohou odsouzených, kteří
se pak již nemohli opřít o chodidla,
a tak brzy umírali na udušení) – rána
v boku, zřejmě od kopí, prošla hrudníkem a probodla již mrtvé srdce, aby
byla jistota, že ukřižovaný je mrtev;
6. rychlé a provizorní pohřbení (jedná
se o mimořádný případ: definitivní
pohřbení, které předpokládalo rituální
umývání a pomazání těla zesnulého,
bylo z nějakého důvodu odloženo);
7. krátký pobyt mrtvého těla v plátně
(je to prakticky jedinečný případ:
na Turínském plátně nejsou známky
tělesného rozkladu a mrtvé tělo v něm
nebylo déle než 30 až 40 hodin).
Bylo vypočítáno, že pravděpodobnost,
že by se tyto případy (některé jsou velmi
vzácné až jedinečné) staly současně, je
přibližně 1 ku 200 000 000 000 – to zna-

Foto: T. Castex

Díky trojrozměrnému zkoumání
Turínského plátna vědci objevili, že
na očích muže byly položeny mince.
Na pravém oku jsou na minci písmena
U CAI, identifikovatelná je i část vyraženého obrazce. Podle numizmatiků
se jedná o mince, které dal razit Pilát
Pontský v letech 29 až 30 po Kristu.
Pilátovy peníze nesly nápis TIBERIOU
KAISAROS (císaře Tiberia). Bylo však
záhadou, proč je na místě K písmeno
C, když jinak i obrazec na minci odpovídá archeologickým nálezům. A bylo
velkým překvapením, když se později v numizmatických sbírkách našlo
několik mincí dokládajících jednu
vadnou ražbu s písmenem C místo K.
To je věc, která ve středověku
nemohla být známá. (Případný padělatel ve středověku dokonce nemohl
tušit, že po téměř tisíci letech budeme
schopni obraz zvětšit tak, že se obrazec mince stane patrným, že budeme
určovat druhy pylových zrnek a tak
usuzovat, kudy plátno během staletí
putovalo, že dokážeme identifikovat
lidskou krev a její krevní skupiny… –
pozn. red.) Jsou to nesmírně zajímavé
detaily… To vše ale ukazuje, že plátno
nemůže být výrobek ze středověku.

C

AI

Foto: Wikimedia Commons, Jordi (CC BY-SA 4.0); F.W. Madden, 1864

Foto: Flickr, BostonCatholics (CC BY-ND 2.0)

Exkurz: Turínské plátno
a numizmatika

Podle: Radkovský, František: „Turínské
plátno jako multidisciplinární problém“
in Marek Dunda, Pavel Zahradníček
(ed.): „Dotyky nebe a země. 7 událostí
a předmětů v dějinách křesťanství,
které zvou k zamyšlení.“ 2. vyd.,
A.M.I.M.S.: Vranov nad Dyjí, 2021.
Vpravo nahoře: prostorové (3D) zpracování obrazu z Turínského plátna
Níže: porovnání struktur v oblasti pravého oka s náčrtkem mince ražené Pilátem
mená, že na 200 miliard hypoteticky ukři- několik stovek tisíc nebo několik milionů).
žovaných může jen jeden člověk mít sedm Tento výpočet dovoluje vynést závěr, že
vlastností společných muži z Turínského je vysoce pravděpodobné, že ukřižovaný
plátna a Ježíšovi.
s těmito vlastnostmi je jedinečný a že čloJe zřejmé, že v dějinách nemohlo být věk z Turínského plátna je tedy skutečně
200 miliard ukřižovaných (maximálně Ježíš Nazaretský.
Mons. František Radkovský (podle „Turínské plátno jako multidisciplinární problém“
v publikaci „Dotyky nebe a země. 7 událostí a předmětů v dějinách křesťanství, které
zvou k zamyšlení“, 2. vyd., Vranov nad Dyjí: A.M.I.M.S., 2021 – druhé vydání knihy,
které právě vychází, je možné objednat jen za příspěvek na tisk a poštovné – viz
upoutávka na poslední straně časopisu; jako e-kniha zdarma na www.fatym.com)
58. číslo •
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Tajemství vzniku
Turínského plátna

Vědci zjistili, že na plátně není žádný pigment (barvivo),
obraz tedy není namalovaný ani otisknutý! Jsou tam
pouze lehce zahnědlá vlákna na povrchu jednotlivých
nití, ze kterých je plátno utkáno.
Foto: Wikimedia Commons, Reinhard Dietrich (CC BY-SA 2.0), Pixabay, TheDigitalArtist (CC0) / montáž: MS!

Zahnědnutí vláken na povrchu nití, díky
kterému vznikl na plátně obrazec ležící
postavy, bylo vyvoláno oxidací a dehydratací vláken. Příčinu tohoto procesu však
neznáme. Tam, kde je obraz intenzivnější,
je těchto zahnědlých vláken víc. Vědci
NASA zjistili, že intenzita zhnědnutí roste
s blízkostí plátna k povrchu těla. Tam, kde
se plátno přímo dotýkalo těla, je zhnědnutí intenzivnější a naopak. To v podstatě
odpovídá zákonu záření, tedy že intenzita
záření je nepřímo úměrná čtverci vzdálenosti. Vědci dokonce podle tohoto zákona

dokázali vytvořit plastický model postavy,
který je v Turíně vystaven. To napovídá
něco o původu obrazu na plátně.
Navíc je potřeba říci, že záření vycházející z těla muselo být rovnoběžné
a kolmé na podložku, na níž tělo leželo,
takže vytvořilo obraz věrně. Vědci zkoušeli pokus, kdy natřeli figuranta nějakou
látkou, přiložili k němu plátno a obraz stabilizovali teplem. Nedostali ale podobný
obraz jako na Turínském plátně, protože
když plátno, do kterého zabalili model,
rozvinuli do roviny, celý obraz se zde-

Simulace obrazu na Turínském plátně hlubokým ultrafialovým zářením

4

1
2
3

5

formoval. Navíc podobnost s Turínským
plátnem u všech dosavadních pokusů
končila v okamžiku, kdy se jejich výsledek
srovnal s originálním plátnem pod mikroskopem: až do roku 2008 se při žádném
z podobných pokusů například nepodařilo dosáhnout zhnědnutí jen některých
vláken – těch, která jsou na povrchu nití.

Pokusy s excimerovým laserem
publikované v roce 2008
Profesor Giulio Fanti ve spolupráci s profesorem Giancarlem Pesaventem
1 - Modrá záře na ústřižku lněného
plátna způsobená pulsem
excimerového laseru ArF. 2 - Vlákna
lněné příze zabarvená působením
laseru. 3 - Různá intenzita zbarvení
na téže tkanině. 4 - Obrázek
řezu jednoho lněného vlákna
obarveného na povrchu pulzy
excimerového laseru. 5 - Ultrafialová
indukovaná fluorescence plátna
ozářeného laserovými pulzy ArF.
Ozařovanou plochu lze rozpoznat
podle absence fluorescence.

Zdroj: Giuseppe Baldacchini: Deep Ultraviolet Radiation Simulates the Turin Shroud Image. 2010/10, In: researchgate.net
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TURÍNSKÉ PLÁTNO JAKO MULTIDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉM

Exkurz: Turínské plátno a hematologie

Foto: Wikimedia Commons, Annie Cavanagh (CC BY-SA 4.0)

Foto: Wikimedia Commons, Reinhard Dietrich (CC BY-SA 2.0)

Krvavé skvrny na plátně mají krevní skupinu AB.
Je to stejná skupina jako na roušce uchovávané
v Oviedu ve Španělsku, která je tam nepřetržitě
od 8. století a na které se rovněž vyskytují pyly
rostlin, které dokládají, že i tato rouška se kdysi
nacházela v Palestině (vžitý název používaný již
ve starověku pro celou oblast Svaté země, tj. historické území mezi Středozemním mořem a řekou
Jordán – pozn. red.). Může to být šátek – rouška,
o které se zmiňuje apoštol Jan ve svém evangeliu:
v prázdném hrobě neležela mezi plátny, ale zvlášť,
svinutá na jiném místě (Jan 20,7).
Chemie krve, jejíž stopy se nacházejí na plátně,
je velmi specifická. Na plátně je krev ze skutečných
ran. Je možné rozlišit krev, která vytekla z těla před
smrtí a po smrti – viz článek Pokusy o napodobení
Turínského plátna na str. 26.

Zakrvácená obdélníková textilie zvaná Santo Sudario uchovávaná ve španělském Oviedu, o které se traduje, že je Kristovou
pohřební rouškou, kterou mohl mít omotanou kolem hlavy. S Turínským plátnem ji kromě pylových zrn typických pro Svatou
zemi a krevní skupiny AB spojuje ještě jedna věc: podle některých badatelů odpovídají tvary krvavých skvrn a jejich rozvržení těm
na Turínském plátně.

TURÍNSKÉ PLÁTNO JAKO MULTIDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉM

Exkurz: Turínské plátno a palynologie

2x podle: Radkovský, František: „Turínské plátno jako
multidisciplinární problém“ in Marek Dunda, Pavel
Zahradníček (ed.): „Dotyky nebe a země. 7 událostí
a předmětů v dějinách křesťanství, které zvou k zamyšlení.“
2. vyd., A.M.I.M.S.: Vranov nad Dyjí, 2021.

Foto: Wikimedia Commons
Foto: A. Whanger via prof. A. Danin

Věda studující pyl a aplikující získané poznatky v praxi se
nazývá palynologie. Bývá označována také jako pylová analýza. Na plátně se uchoval pyl rostlin, podle kterého se dá
zjistit, kudy plátno putovalo. V plátně se při výzkumech
v 70. letech minulého století našel pyl z rostlin, které rostou jen v oblasti Palestiny (halofilní rostliny z okolí Mrtvého moře), Sinaje, pyly rostlin z oblasti Urfy (dřívější
Edessy), z okolí Istanbulu (dříve Konstantinopol, Cařihrad),
jižní Francie a severní Itálie. Zajímavé je však dodat, že dle
názoru profesora Avinoama Danina z Katedry evoluce, systematiky a ekologie Hebrejské univerzity v Jeruzalémě (více
o výzkumech tohoto předního židovského biologa viz článek Obrazy květin na Turínském plátně a profesor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě na str. 6) by bylo velmi přínosné
uskutečnit nový palynologický výzkum plátna dle současných metodologických standardů.

Fotografie pylového zrna Gundelia tournefortii z Turínského plátna
(vlevo), pořízená světelným mikroskopem. Vpravo: čerstvá pylová zrna
pod výkonným mikroskopem (kolorováno)

58. číslo •
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?
Nejsme schopni
vysvětlit, jaké
záření zapříčinilo
vpálení obrazu…

Foto: ©STERA, Inc.

Foto: Pixabay, BRBurton23 (CC0); Pixabay, geralt (CC0) / koláž: MS!

z Padovy použili tzv. excimerový laser,
kterým se podařilo vytvořit obraz, jenž
se svými vlastnostmi, i mikroskopickými,
Fotomikrografie Turínského plátna (STERA, Inc., Barrie Schwortz, 1978). Svazky
maximálně přibližuje charakteristikám
více zbarvených vláken sousedících s méně zbarvenými vlákny ve stejné niti jsou
obrazu na Turínském plátně. Byl však
dobře viditelné. Na některých z těchto barevných svazků lze vidět náhlé přerušení
zabarvení (podle: Thibault Heimburger, 2013)
vytvořen obraz o ploše pouze několika
centimetrů čtverečních s užitím napětí 500
tisíc voltů. Fyzikové zúčastnění na experimentu odhadují, že pro vytvoření obrazu
o velikosti Turínského plátna podobným
způsobem, a dokonce v krátkém časovém
okamžiku, by bylo třeba elektrické napětí
dosahující několika desítek milionů voltů.
Muselo by tedy jít o jakousi energetickou
explozi.
je dnes možné laboratorně provést pouze při běžném mechanickém odtržení plátna
na úrovni elementárních částic, avšak od těla zůstala část krvavých skvrn na těle
Dál již vedou jen hypotézy… ve větším měřítku dominoval v prvopo- a část na plátně.
Jak by mohla taková energetická exploze čátcích existence vesmíru, ihned po velNejsme schopni vysvětlit, jaké záření
nastat? Zde se dostáváme na pole hypotéz. kém třesku, upozorňuje vědec a pokračuje: zapříčinilo vpálení obrazu. Můžeme
Giuseppe Baldacchini (viz prameny tělo se proměnilo v ekvivalentní množství si představit, že při vzkříšení náhlým
na konci tohoto článku) přišel s hypoté- energie (mohli bychom říci „vyzářilo se“). zablesknutím tělo zmizelo z našeho prozou anihilace hmoty a antihmoty, neboť Tato hypotéza podle něho také dokáže storu a času. Jak víme z evangelií, učedpodle něho je to jediný fyzikální jev, který vysvětlit fakt, že zaschlé stopy krve, které níci a ženy našli sice plátno, ale prázdné.
vede k naprostému zmizení látky a utvo- musely přilepit tělo k plátnu, zůstaly Opravdu jde o multidisciplinární problém
ření odpovídající energie. Tento proces na plátně celistvé, neporušené, i když by a zatím se potvrzuje to, že čím víc se věda

… můžeme si představit, že při
vzkříšení náhlým zablesknutím tělo
zmizelo z našeho prostoru a času.
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Pokusy o napodobení
Turínského plátna
V roce 2009 proběhla médii stručná zpráva, že
italský vědec Luigi Garlaschelli, podporovaný
Italskou asociací ateistů a agnostiků, napodobil
způsob, jakým vzniklo Turínské plátno.

Foto: Wikimedia Commons, Jean Housen (CC BY-SA 3.0)

Dle tiskové agentury Reuters prezento- vyrobit něco, co má tytéž charakteristiky do plátna. Plátno pak sňal, zahřál a nakoval Luigi Garlaschelli své pokusy na kon- jako Plátno.“ Garlaschelli vzal dobrovol- nec barevný pigment vypral. Výsledkem je
ferenci o paranormálních jevech konané níka, potřel ho slabým roztokem kyse- něco, co údajně dost připomíná Turínské
v Itálii. Tvrdil: „Ukázali jsme, že je možné liny s okrovým pigmentem. Zabalil ho plátno. Alespoň zdánlivě…

Nestačí „vypadat jako“…
TURÍNSKÉ PLÁTNO JAKO MULTIDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉM

Exkurz: Turínské plátno
a forenzní lékařství
Kresba: Johanka Ilčíková (CC BY 4.0)
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Obrazec vytvořený na Turínském plátně krví nese překvapivé detaily. Jedním z nich
je, že na plátně otištěné stopy
krve, která stékala po rukou
od zápěstí proražených hřeby,
mají různé úhly. Smrt na kříži
byla zápasem mezi dušením
a bolestí. Když odsouzenec
visel na přibitých rukou, krev
mu stékala od zápěstí k loktům,
hrudní svaly byly vahou těla
napjaté, nemohl dýchat. A proto se musel na chvíli vzepřít na nohou a nadechnout se.
V tu chvíli se změnil úhel rukou, a také stékající krev změnila úhel – začala skapávat
z předloktí (viz šipky na nákresu). Jde jen o jeden z detailů, které při zkoumání plátna
odhalili specialisté na soudní lékařství (forenzní medicínu). Ale i tyto detaily vylučují
možnost podvrhu. Je nemyslitelné, aby nějaký středověký falzifikátor dokázal takové
detaily postihnout a napodobit.

Russ Breault, který se již řadu let věnuje
problematice Turínského plátna, k tomu
říká: „Nebudeme vědět, čeho dosáhli,
dokud neposkytnou vzorky, které by bylo
možno prozkoumat pod mikroskopem.“
Aby podobnost nebyla jen zdánlivá, bylo
by totiž třeba ověřit, že:
• obraz skutečně neobsahuje žádný
barevný pigment (tak jako ho dle
opakovaných zkoumání neobsahuje
Turínské plátno),
• zahnědlá jsou jen mikrovlákna
na povrchu nití,
• obraz je skutečným negativem a tak
jako na Turínském plátně nese v sobě
prostorovou informaci (tedy že zobrazuje i části, které nepřišly do přímého
styku s plátnem – byly od něj vzdáleny
až 4 cm).

Na Turínském plátně
jsou dva obrazy!
Ale to nejpodstatnější je, že na Turínském plátně jsou ve skutečnosti dvě sady
obrazů: obraz těla a obraz krve – jak zdůrazňuje Russ Breault. A podstatné je, že
na Turínském plátně není pod místy

TURÍNSKÉ PLÁTNO JAKO MULTIDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉM

Exkurz: Turínské plátno
a anatomie
Hřeby, kterými byla přibita postava poz- na obrazech a sochách – také tím se liší
ději zabalená do plátna, probíjejí zápěstí, obraz na Turínském plátně od středone středy dlaní, jak to často vidíme věkých vyobrazení ukřižovaného Ježíše
Krista. Přibíjet odsouzence uprostřed
dlaní skutečně nebylo možné, protože by
tělo svou vahou dlaň roztrhlo! I to je jeden
z mnoha drobných, ale překvapivých
detailů, které přináší zkoumání plátna
specialisty na lidskou anatomii.

Foto: Wikimedia Commons



Obvyklé zobrazení s probitými dlaněmi
(vlevo), rány na probitých zápěstích
na Turínském plátně (vpravo nahoře). Jak
ukazuje rentgenový snímek lidské ruky
(vpravo dole), z vaziva dlaní by se hřeby
vlivem váhy těla ve směru šipky vytrhly.

Foto: Wikimedia Commons, Hellerhoff (CC BY-SA 3.0)

Foto: Flickr, Senioscopia! (CC BY 2.0)

Foto: Twitter

nině na povrchu těla. Nacházíme zde
složky krve, jako je bilirubin, hem, sérum,
ale ne celou krev. Je možné rozlišit krev,
která vytekla z těla před smrtí a po smrti.
Na obrazu vytvořeném krví je patrný i vliv
gravitace – část krve vytékala ještě v době,
kdy tělo viselo vzpřímené na kříži…
Již ale sama skutečnost, že při pokusech napodobujících vznik plátna (Garlaschelliho experiment je jen jeden z mnoha)
byla krev nanášena až po vytvoření obrazu,
je dopředu diskvalifikuje. U Turínského
plátna to bylo přesně opačně!

Luigi Garlaschelli a jeho pokus o napodobení obrazu na Turínském plátně
pokrytými krví žádný obraz. Tedy pořadí skou viz shroud.com/pdfs/kearse1.pdf). Chebylo takové: nejdřív krev, pak obraz. Navíc mie krve je velmi specifická. Na plátně
nejde o „namalovanou“ krev. Nezabili je krev ze skutečných ran. Nenacházíme
jednoduše kůzle a nemalovali jeho krví na něm totiž celou krev, ale exudáty
na plátno (studie dokládající, že jde o krev krevní sraženiny. Je na něm velmi málo
některého z primátů, a dokonce krev lid- červených krvinek, ty zůstaly ve sraže-

Na plátně je krev ze skutečných ran.
Nezabili jednoduše kůzle a nemalovali
jeho krví na plátno.

P. Pavel Zahradníček (podle „Exkurz:
Pokusy o napodobení Turínského
plátna“ v publikaci „Dotyky nebe
a země. 7 událostí a předmětů v dějinách
křesťanství, které zvou k zamyšlení“,
2. vyd., Vranov nad Dyjí: A.M.I.M.S.,
2021 – druhé vydání knihy, které
právě vychází, je možné objednat jen
za příspěvek na tisk a poštovné – viz
upoutávka na poslední straně časopisu;
jako e-kniha zdarma
na www.fatym.com)

Prameny:
Breault, R. Is the Shroud of Turin a Fake? [online].
2009-10-11.
Dostupné z: https://ezinearticles.com/?Is-theShroud-of-Turin-a-Fake?&id=3070895.
Pullella, P. Italian scientist reproduces Shroud of
Turin [online]. 2009-10-05.
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/
us-italy-shroud-idUSTRE5943HL20091005.
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Páté evangelium?
Na Turínském plátně je zarážející
především jeho shoda s evangelii – a to
do detailu. A dokonce oproti čtyřem
„biblickým“ evangeliím – Matoušovu,
Markovu, Lukášovu a Janovu – obsahuje
ještě některé překvapivé detaily navíc.
Když na plátně vidíme, jak hrozné to
muselo být utrpení, které ten, jenž byl
do něj zavinut, prožil, dává nám to
nově a hlouběji pochopit celou hrůzu
ukřižování. Můžeme nad tím meditovat –
je to vlastně takové páté evangelium…

Korunování trním
Ježíš vyšel s trnovou
korunou a v rudém
plášti. Pilát jim řekl:
»Hle, člověk!« (J 19,5)

Foto: Flickr, BostonCatholics (CC BY-ND 2.0)

Tělo nese stopy bičování, a to velice krutého, které ukazuje, že bičovali dva
lidé ze dvou stran – ano, i takové podrobnosti lze při důsledném studiu
plátna zjistit. Důtky měly na dřevěné rukojeti připevněny kožené řemínky
a na jejich koncích byla přivázána
olověná
závažíčka
v podobě malých
činek, které zraňovaly kůži i svalovou
tkáň. Nebylo obvyklé,
aby byl odsouzenec
před
ukřižováním
nejprve
zbičován.
Víme, že Pilát nechal
Krista zbičovat, protože ho chtěl zachránit, a myslel si, že
tím u jeho žalobců
vzbudí soucit.

Replika římských důtek
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Trnová koruna měla dle stop na Turínském
plátně tvar přílby – model zhotovený pro stálou výstavu o Turínském plátnu v Jeruzalémě
Foto: archiv MS!

Tu jim propustil Barabáše, Ježíše
pak dal zbičovat a vydal ho,
aby byl ukřižován. (Mt 27,26)

Foto: 2x prof. Avinoam Danin

Bičování

Ještě víc neobvyklé bylo korunování trním,
protože odsouzencům trnovou korunu vůbec
nedávali, nebyl důvod. Kristu ji nasadili,
protože se prohlašoval za Krále – chtěli tak
zesměšnit jeho i Židy, kteří usilovali o jeho
smrt. Pilát na tabulku napsal „Ježíš Nazaretský, král židovský“ – i to je další skutečnost,
která se uvádí v evangeliích a nenajde se
nikde jinde u dalších ukřižovaných. Trnová
koruna podle stop na plátně nebyla jako věneček, ale spíš jako klobouk. Také tím se liší
postava na Turínském plátně od středověkých
obrazů…

Turínské plátno

Hřeby

Je možné vidět, že muž nesl příčné
břevno na ramenou, protože stopy
po bičování na zádech jsou v určitých místech rozmazány a rozedrány
právě tímto břevnem. Především
na jednom z kolen jsou vidět stopy
mnoha pádů. Na plátně se v místě
rozbitých kolen našla drobná zrnka
písku, která svým složením odpovídají jeruzalémské hornině.

»Dokud neuvidím na jeho
rukou jizvy po hřebech
a nevložím svůj prst na místo
hřebů (…), neuvěřím!« (J 20,25)
Způsob ukřižování – hřeby byly přibity v zápěstí, ne uprostřed dlaní, jak se to většinou zobrazuje (i v tom je rozdíl
mezi obrazem na Turínském plátně a středověkými obrazy
a sochami ukřižovaného Krista – viz exkurz na str. 27).
V zápěstí je pohromadě několik šlach a kůstek, ve kterých
hřeb pevně držel. Při přibití ruky byl navíc zasažen nerv,
jehož poškození způsobilo zkroucení palců, takže nejsou
na plátně vidět – to je další zarážející anatomický detail,
který by středověkého falzifikátora nikdy nemohl napadnout. Nohy byly probity jedním hřebem – jedna byla dána
přes druhou, proto je jedna noha pokrčená. Kristus zřejmě
neměl podnožku, kromě jiných důvodů i právě proto tak
brzy zemřel, jinak by umíral déle (viz níže).

Zranění na kolenou

Můžeme nad ním
meditovat…

Beze známek
rozkladu

Krev stékající pod různými úhly

Anděl promluvil
k ženám: »(…) Vím,
že hledáte Ježíše,
ukřižovaného. Není
tady. Byl vzkříšen,
jak řekl. Pojďte
a podívejte se na to
místo, kam byl
položen.« (Mt 28,5–6)

Bylo devět hodin dopoledne, když ho
ukřižovali. Ve tři hodiny zvolal Ježíš
mocným hlasem: »Bože můj, Bože můj,
proč jsi mě opustil?« (Mk 15,25.34)





Ještě je potřeba upozornit na to, že
na plátně nejsou žádné známky tělesného rozkladu – to znamená, že tělo
zemřelého nemohlo být v plátně
dlouho. Tato skutečnost sama o sobě
otevírá dveře k faktu zmrtvýchvstání.
Foto: sindone.org







Stopy stékající krve mají různé úhly. Celá smrt na kříži byla vlastně zápasem
mezi dušením a bolestí. Když visel na přibitých rukou, krev mu stékala od zápěstí
k loktům, hrudní svaly byly vahou těla napjaté, nemohl dýchat (viz obrázek
v exkurzu na str. 26). A proto se musel na chvíli vzepřít na nohou – postavit se
na ně a nadechnout se. V tu chvíli se úhel rukou změnil a také stékající krev změnila úhel – začala skapávat z předloktí. Pokus o stání na nohou probitých hřebem
však působil obrovskou bolest, a tak ukřižovaný znovu klesá a visí na rukou a krev
mu opět stéká od zápěstí k loktům. Protože neměl na kříži podnožku pro nohy,
nemohl na nich stát a jeho zápas končí zadušením.

Připravil Ondřej Prokop Vaněček
(podle „Turínské plátno jako
multidisciplinární problém“ v publikaci
„Dotyky nebe a země. 7 událostí
a předmětů v dějinách křesťanství, které
zvou k zamyšlení“, 2. vyd., Vranov nad
Dyjí: A.M.I.M.S., 2021)
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Foto na pozadí: Flickr, CarlosR17 (CC BY-NC-ND 2.0); sindone.org; Pexels, Brett Sayles (CC0)

On sám si nesl kříž
a šel na místo zvané
Lebka, hebrejsky
Golgota. (J 19,17)

Foto: © Vernon Miller, 1978, www.shroudphotos.com

Nesení kříže a pády

k zamyšlení: slova myšlená vážně

Co Ježíš řekl

(a my to možná ještě n

ebereme vážně…)

Pán Ježíš řekl: „Nebe a země
pominou, ale má slova nikdy
nepominou.“ (Mt 24,35)
„Kdo
chce jít za mnou,
j
zapři sám sebe, vezmi svů
ť
bo
Ne
!
mě
j
du
sle
kříž a ná
hránit,
kdo by chtěl svůj život zac
život pro
ztratí ho, kdo však svůj
Neboť co
.
ho
ne
lez
na
mne ztratí,
ká
prospěje člověku, když zís
u
svo
atí
ztr
ale
t,
celý svě
duši?“ (Mt 16,24–26)

A pravda vás osvobodí
související body učení učitelského
úřadu Církve k dalšímu studiu

Co říká katechismus
Které jsou božské ctnosti?
Božské ctnosti jsou víra, naděje a láska.

Co je to víra?
Víra je božská ctnost, kterou věříme v Boha
a ve všechno, co nám zjevil a co nám Církev
předkládá k věření, protože Bůh je pravda
sama. Vírou se člověk svobodně odevzdává
Bohu. Proto se věřící snaží poznat a plnit
Boží vůli, protože „víra se projevuje láskou“
(Gal 5,6).

„… beze mne
c.“
nemůžete dělat ni
(Jan 15,5)

Naděje je božská ctnost, jíž toužíme po věčném životě jako po svém štěstí: od Boha
jej očekáváme s důvěrou v Kristovy přísliby a opíráme se přitom o pomoc milosti
Ducha Svatého, abychom si věčnou blaženost zasloužili a vytrvali až do konce
pozemského života.

Foto: Unsplash, Gianandrea Villa (CC0)

Co je to láska?

Srov. „Kompendium Katechismu katolické církve“,
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.

„Proč se bojíte?
Pořád ještě nemáte
víru?“ (Mk 4,40; podle
li
P. Eliase Velly se v celé Bib
í
en
uz
vzb
po
opakuje Boží
“
„Neboj se!“ a „Nebojte se!
y
ted
–
rát
celkem 365k
na každý den v roce
jednou!)

„Neshromažďujte
si poklady na zemi, kde
je kazí mol a rez a kam se
zloději prokopávají a kradou.
Shromažďujte si však poklady
v nebi, kde je ani mol, ani rez
nekazí a kam se zloději nemohou
prokopat a krást. Vždyť kde je
tvůj poklad, tam bude i tvé
srdce.“ (Mt 6,19–21)

Co je to naděje?

Láska je božská ctnost, kterou milujeme
Boha nade všechno a svého bližního jako
sebe z lásky k Bohu. Ježíš učinil z lásky nové
přikázání, plnost Zákona. Láska je „svorník
dokonalosti“ (Kol 3,14) a základ ostatních
ctností, které oživuje, podněcuje a dává jim
řád: bez lásky „nejsem nic“ a „nic mi neprospěje“ (1 Kor 13,1–3).

„Hle, já jse
m
s vámi po
všechny
dny až do
konce světa
!“
(Mt 28,20)

„Já jsem vzkříš
ení
a život.
Kdo věří ve mne
, i když
umřel, bude ží
t…“
(Jan 11,25)

… co prospěje
člověku, když
získá celý svět,
ale ztratí svou
duši?
Připravil P. Pavel Zahradníček
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totožnosti) tváře z Turínského plátna
a roušky z Manoppella
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Vysvětlivky:
doba adventní a postní
doba vánoční a velikonoční
Slavnost Seslání Ducha Svatého
zasvěcené svátky (nutno světit
stejně jako neděli)
doporučené svátky

Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení
a život. Kdo věří ve mne, i když
umřel, bude žít a žádný, kdo žije
a věří ve mne, neumře navěky.
Věříš tomu?“

Foto: sindone.org

Po
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23
30

Fotografie Turínského plátna
Tradicí doložený
Kristův hrob
(kaple
s dochovanou
pohřební lavicí)

Svah odstraněný
ve 4. století kvůli
stavbě kostela
Pohřební komora

Současný kostel
Golgotská
skála

(z Janova evangelia, Jan 11,25n)

www.milujte.se
Negativ snímku ukřižovaného muže z Turínského plátna (© Vernon Miller, 1978, www.shroudphotos.com)

Průřez Chrámem Božího hrobu (vybudovaného
v Jeruzalémě nad místem Ježíšovy popravy a pohřbu),
šrafovaně jsou vyznačeny části skal, které byly
odstraněny (přesný tvar odstraněných částí není znám)

Foto: Wikimedia Commons, Yupi666 (CC BY-SA 3.0)
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15
22
29

ABC

Když jsi to
lil,
slel a promod
y
m
ro
p
,
tl
e
č
pře
dál!
běž, žij a šiř to

civilizace lásky
1.
Měj v úctě každého člověka, protože v něm žije
Kristus. Buď vnímavý ke každému – je to tvůj bratr
a sestra.
2.
O každém smýšlej dobře – o nikom nesmýšlej zle.
I v nejhorším člověku se pokus najít něco dobrého.

JIŽ 2. VYDÁ

NÍ!

3.
O druhých mluv vždy dobře – o bližních nikdy
nehovoř zle. Naprav křivdu způsobenou slovem.
Nebuď příčinou konfliktů mezi lidmi.

5.
Odpouštěj všem a vše. Nepřechovávej v srdci hněv.
Vždy podej ruku ke smíření první.
6.
Čiň vždy dobře bližnímu. Každému čiň dobro tak,
jak chceš, aby ho druzí činili tobě. Nepřemýšlej
o tom, co má někdo udělat pro tebe, ale o tom, co
máš ty udělat pro někoho.
7.
Aktivně pomáhej v utrpení. Ochotně přispěj
útěchou, radou, pomocí, srdcem.
8.
Pracuj poctivě, protože plody tvé práce používají
druzí, jako i ty používáš plody jejich práce.
9.
Zapoj se do života společnosti. Otevři se chudým
a nemocným. Poděl se o hmotná i duchovní dobra.
Snaž se vidět potřebné kolem sebe.

Dějiny, jak je možná neznáte
10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů

P. Pavel Zahradníček
Dějiny jsou opředeny mnoha mýty. Kniha analyzuje populární formou 10 z nich, které se týkají
křesťanství. Často je dokonce možné doložit, kdy
a kdo je vytvořil… Řada těchto mýtů se u nás
ve 20. století dostala i do učebnic. Jsou opakovány,
lidé jim věří… Kniha nabízí fakta, díky kterým si
každý může udělat svůj názor. (128 stran, doporučený příspěvek 30 Kč)

Dotyky nebe a země
7 událostí a předmětů v dějinách křesťanství,
které zvou k zamyšlení

Sborník kolektivu autorů s přibližně stovkou
barevných fotografií, reprodukcí a schémat obsahuje sedm témat zpracovaných šesti různými
autory: Turínské plátno (včetně nově publikovaných poznatků), Rouška z Manoppella, Zázrak
zázraků v Calandě, Nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu Alexis Carrel svědkem zázraku
v Lurdech, Plačící Madona v Syrakusách, Obrácení
Andrého Frossarda, Eucharistický zázrak v Sokólce.
(128 stran, 30 Kč)
Oba tituly možno objednat pomocí kuponu
na str. 62 nebo na adrese apostolat@fatym.com,
nebo na adrese redakce časopisu Milujte se!.

10.
Modli se za všechny, dokonce i za nepřátele.
kardinál Stefan Wyszyński

Římskokatolický farní úřad, Náměstí 20
671 03 Vranov nad Dyjí
e-mail: redakce@milujte.se

Foto: Unsplash, Elias Maurer (CC0)

4.
S každým hovoř jazykem lásky. Nezvyšuj hlas.
Neproklínej. Nezpůsobuj problémy. Nezapříčiňuj
pláč. Uklidňuj a projevuj dobrotu.

